
Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката 

 

Институция: 

Община Трявна 

I. Нормативен акт: Наредба за опазване на околната среда на територията на 
община Трявна 

Контакт за въпроси: Стела Пенчева - юрисконсулт         Дата: 22 февруари 2019 г. 
                                                                                                Телефон: 0897478107 
 
Дефиниране на проблема: 
1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

Поради непълноти в нормативната уредба и по повод възникнали неясноти свързани с 
прилагането на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и Закона за 
горите (ЗГ) е изпратено запитване до Министерство на земеделието, храните и горите. 
Получени са разяснения от Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна 
агенция по горите, във връзка със законосъобразното прилагане на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество (ЗОСИ) и Закона за горите (ЗГ). Поради непълното уреждане в 
действащата нормативна уредба на обществените отношения, свързани с реда и начина за 
издаване на разрешителни за сеч в извън населените места и в случаите на чл.84 от ЗГ, както и 
реда и начина за маркиране, измерване и извозване чрез електронни превозни билети на 
дървесината и с цел правилното и законосъобразно прилагане на посочените по-горе закони и 
предотвратяване на евентуални бъдещи законови нарушения, се налага по-подробната им 
регламентация в действащите нормативни актове на общината, а именно – в приетата от 
Общински съвет – Трявна Наредба за опазване на околната среда на територията на община 
Трявна.  
В досега действащата Наредба за опазване на околната среда на територията на Община 
Трявна не са предвидени разпоредби, регламентиращи реда и начина за издаване на 
разрешителни за сеч в извън населените места и в случаите на чл.84 от ЗГ, както и реда и 
начина за маркиране, измерване и извозване чрез електронни превозни билети на дървесината, 
което води до правна несигурност и възможност за допускане на законови нарушения и 
пропуски от длъжностните лица, на които е възложено извършването на тази дейност. 
Предвидените изменения и допълнения са многобройни, свързани с регламентирането на реда 
за издаване на разрешителни за сеч – до пет и над пет дървета в извън населени места и в 
случаите на чл.84 от ЗГ за почистване на земеделски земи, придобили характеристиките на 
гора, от горскодървесна растителност и същите са от изключително значения за 
законосъобразното извършване на посочените по-горе дейности, без нарушения и пропуски. 
Поради гореизложеното е нецелесъобразно изменението на досега действащата наредба. 
Освен това чрез приемането на изцяло нова наредба, в пълнота ще бъдат регламентирани не 
само реда за издаване на разрешителни за сеч, маркиране, измерване и извозване на дървесина 
чрез издаване на електронни превозни билети, в извън населените места и в случаите по чл.84 
от ЗГ, но ще се даде възможност и на гражданите и представителите на бизнеса в Община 
Трявна да направят своите предложения за допълване на цялата наредба, с която по-



ефективно да бъдат прилагани действащите нормативни актове от по-висока степен в 
областта на екологията и опазването на околната среда и в интерес на цялата община. Така 
биха се спазили и в тяхната цялост предвидените в чл.26 от Закона за нормативните актове 
принципи на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 
1.2 Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете 
възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 
промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични 
възможности/например съвместни инспекции между няколко органа и др./ 

Поради непълното уреждане в действащата нормативна уредба на обществените 
отношения, свързани с реда и начина за издаване на разрешителни за сеч в извън населените 
места и в случаите на чл.84 от ЗГ, както и реда и начина за маркиране, измерване и извозване 
чрез електронни превозни билети на дървесината и с цел правилното и законосъобразно 
прилагане на посочените по-горе закони и предотвратяване на евентуални бъдещи законови 
нарушения, се налага по-подробната им регламентация в действащите нормативни актове на 
общината, а именно – в приетата от Общински съвет – Трявна Наредба за опазване на 
околната среда на територията на община Трявна.  

В досега действащата Наредба за опазване на околната среда на територията на 
Община Трявна не са предвидени разпоредби, регламентиращи реда и начина за издаване на 
разрешителни за сеч в извън населените места и в случаите на чл.84 от ЗГ, както и реда и 
начина за маркиране, измерване и извозване чрез електронни превозни билети на дървесината, 
което води до правна несигурност и възможност за допускане на законови нарушения и 
пропуски от длъжностните лица, на които е възложено извършването на тази дейност.  

Описаният проблем не би могъл да бъде разрешен в рамките на съществуващото 
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови 
технологични възможности.  

 
Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са изготвяни последващи оценки или анализи за изпълнението им.  
Цели: 
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим 

начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа 
рамка? 

Предлаганият проект на наредба цели усъвършенстване и отстраняване на неясноти 
и непълноти на уредбата по отношение издаването на разрешителни за отсичане на 
горскодървесна растителност в земеделски земи и в случаите на почистване на имоти по 
чл.84 от ЗГ. Целта е да се постигне законосъобразно и правилно прилагане на разпоредбите на 
ЗОСИ и ЗГ, както и пълнота в регламентацията на обществените отношения, предмет на 
Наредбата, с цел предотвратяване на евентуални закононарушения. В допълнение, чрез 
предоставената възможност на гражданите и представителите на бизнеса в Община Трявна 
да направят предложения за допълване на цялата наредба, се цели разрешаване и на други 
проблеми чрез по-пълна регламентация, включително и на въпроси, необхванати до този 
момент от наредбата, както и по-ефективно прилагане на  действащите нормативни актове 
от по-висока степен в областта на екологията и опазването на околната среда на 
територията на Община Трявна. 



 
Идентифициране на заинтересованите страни: 
 
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие /бизнес в дадена област/всички 
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 
органи, др./ 

Преки заинтересовани страни:  
Собственици/наематели на земеделски земи, граждани и юридически лица, които 

желаят да почистят своите имоти от горскодървесна растителност. 
Община Трявна. 
Косвени заинтересовани страни: 
Варианти на действие 1: „Приемане на промените в наредбата“  
При този вариант ще бъдат осигурени: 
- Съответствие с действащото законодателство,отстраняване на непълноти, 

защита на интереса на общината и прецизиране на реда за издаване на разрешения за сеч, 
маркиране, измерване, извозване чрез електронни превозни билети на дървесина и др.   

Разходи: Опишете качествено /при възможност – и количествено/ всички значими 
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки 
един от вариантите, в т.ч разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на 
предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да 
са значими. 

Вариант за действие 1 „Приемане на наредбата“ 

Разходите за заинтересованите страни са: 

Заплащане на такса за издаване на разрешение за сеч и такса за маркиране и 
транспортиране на дървесина. 

Ползи: Опишете качествено /при възможност – и количествено/ всички значими 
потенциални, икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. 
Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

Ползите на заинтересованите страни са: 

Вариант за действие 1 „Приемане на наредбата“: 

Прецизиране на реда за издаване на разрешения за сеч, маркиране, измерване, извозване 
чрез електронни превозни билети на дървесина и др. Заинтересованите лица ще бъдат 
запознати с необходимите документи и цялостната процедура по издаване на разрешения за 
сеч в земеделски земи  и за случаите на почистване на земеделски земи, придобили 
характеристиките на гора по чл.84 от Закона за горите.  

Потенциални рискове:Посочете възможните рискове от приемането на нормативната 
промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1 „Приемане 
на наредбата“ 



Административна тежест: 

- Х - Ще се повиши, тъй като се предвижда представяне на допълнителни 
документи при издаване на разрешителното за сеч, както и по-високи размери на 
предвидените глоби и имуществени санкции с цел предотвратяването на нарушения. 

- Ще се намали 
- Няма ефект 

                            Въздействие върху микро, малки и средни предприятия: 

                          Х Актът засяга пряко община Трявна 

                 Актът не засяга община Трявна 

                   Няма ефект 

 

             Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

            Да 

   Х      Не 

           Обществени консултации: Обобщете най- важните въпроси за обществените 
консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни 
процедури. 

В 1.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 
В 2.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
В 3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

          Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

         С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, 
поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 
законодателство. 

        Проектът за изменение и допълнение на наредбата ще бъде публикуван за 30 дни 
на страницата на община Трявна за изразяване на становища и представяне на предложения  

Подпис на отговорното лице: 

Тел. 0897478107 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 
предложеното действие 

Име и длъжност : Стела Пенчева– юрисконсулт на община Трявна 

22 февруари 2019 г. 

Подпис: Стела Пенчева /П/ 


